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Corona beheerst het nieuws en onze gedachten. Waar we kunnen zorgen we voor duidelijkheid met
betrekking tot school. Om jullie in deze bijzondere tijden goed op de hoogte te houden van alles wat er
speelt komt er op vrijdag een extra algemene Paarse Noot uit.

Veelgestelde vragen:
Vanaf 1 juni moeten de VO-scholen weer beginnen. Is al duidelijk hoe dat gaat worden?
De eerste versie van het protocol is besproken in het team en de aanpassingen worden vandaag
gedaan. Dinsdag wordt hij vastgesteld en daarna delen we met jullie hoe het er uit gaat zien.
Daarnaast heeft de regering een aantal eisen gesteld. Eentje daarvan is dat we leerlingen fysiek
moeten lesgeven. Ook moeten we afspraken maken met/over het OV voor leerlingen die verder dan 8
km van school wonen. Vandaag wordt er daarom een centrale mail gestuurd om te inventariseren
hoeveel leerlingen er gebruik maken van het OV en welke lijn ze nemen. De aantallen per lijn kunnen
we dan delen met de busmaatschappij, in verband met hun planning.

Leuke weetjes:
Voor de bruiloft van Kerstin Schepers waren het team en ook de coachleerlingen
uitgenodigd. Nu is dat niet mogelijk. Als verrassing hebben haar coachleerlingen
een leuk filmpje opgenomen dat tijdens de dag gedraaid zal worden. Vanuit het
team gaan we vanavond met een groepje een speciaal geschreven lied zingen
als ze uit de kerk komen. Wel met 1,5m afstand natuurlijk. Omdat ze na de
bruiloft ook gaat verhuizen hebben we voor haar nieuwe tuin een mooie
appelboom gekocht. Voor nu hangt die vol met wensen i.p.v. appels.
Het transport was even out of the box, of eigenlijk out of the car denken.

Nieuws:
Kaartje
Hebben jullie het kaartje ontvangen? Dat is speciaal voor jullie ontworpen door onze A&D docent
Xander Zwiers. Om jullie te laten weten hoe trots we zijn!
Vertrekkende docenten
Twee docenten hebben een andere baan en gaan ons met ingang van de zomervakantie verlaten.
Gerrit-Jan Stoffer gaat coördinator leerlingzaken worden op Penta en schuift dus intern door.
Xander Zwiers heeft een huis gekocht in Deventer en daar ook werk gevonden, voor hem back to the
roots.
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Voor leerjaar 4:
Bericht van het Drenthe College: Wegens alle coronamaatregelen kunnen we helaas onze Super
Last-Minute Studiekeuze - Kies DC! op donderdag 18 juni a.s. niet op locatie organiseren zoals we dit
elk jaar doen.
We hebben geprobeerd om naast ons online studiekeuze-aanbod ( https://www.drenthecollege.nl/overdrenthe-college/in-gesprek-met-de-student/ ) nog iets extra’s aan te bieden voor uw leerlingen:
Uw leerling kan zich via een button op onze website aanmelden voor de Super Last-Minute
Studiekeuze – Kies DC! via de volgende link: https://www.drenthecollege.nl/agenda/super-lastminute-studiekeuze-kies-dc/ Hier vult hij/zij een paar gegevens in en kan hij/zij kiezen uit onze
diverse opleidingen (meerdere keuzes mogelijk) of een keuze “weet het nog niet”. Daarna wordt hij/zij
uitgenodigd voor een afspraak met een vakdocent per opleiding of met een studieadviseur. Deze
afspraak kan zowel online (via Teams, etc.) als live op locatie plaatsvinden, mits de locatie geopend is
en natuurlijk volgens de RIVM-maatregelen. Hoe de afspraak plaatsvindt, bepalen de
studieadviseur/docent en uw leerling samen. Deze afspraak zal in principe op donderdag 18 juni zijn,
maar als het uw leerling of de studieadviseur/docent beter uitkomt mag het ook op een andere dag.
Ook staat ons Infoteam tijdens werkdagen klaar om vragen te beantwoorden via 0800-8812345.

Evaluaties:
We zijn begonnen met de ambitiegesprekken met leerlingen en ouders, daarin evalueren we de
doelen die leerlingen hadden gesteld en kijken ook al vooruit naar het nieuwe schooljaar.

Rooster:
Het rooster dat er nu is zal tot de zomervakantie worden gevolgd. Ook als leerlingen fysiek op school leskrijgen.
Zo houden we het overzichtelijk en weten leerlingen waar ze aan toe zijn.

2

